
نشاة الوحدة

نصـت المـادة (16) مـن القانون رقم (106) لسـنة 2013 
وتعديالتـه فـي شـأن مكافحة غسـل  ا�مـوال وتمويل 
التحريـات  "وحـدة  إنشـاء وحـدة تسـمى  ا�رهـاب علـى 
المالية الكويتية" تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة، 
وتعمـل بوصفهـا الجهـة المسـؤولة عـن تلقـي وطلب 
وتحليـل وإحالـة المعلومـات المتعلقـة بمـا يشـتبه أن 
تكـون عائدات متحصلة من جريمة أو أموال مرتبطة أو 
لهـا عالقـة بهـا أو يمكـن اسـتعمالها للقيـام بعمليات 
هـذا  �حـكام  وفقـ¥  ا�رهـاب  تمويـل  أو  أمـوال  غسـل 

القانون.

كمـا أوكل القانـون (106) لمجلـس الـوزراء بإصدار-بنـاء 
علـى عـرض وزير المالية-قرار تشـكيل الوحـدة وتحديد 
تبعيتهـا وتنظيـم أعمالهـا ومواردهـا. وقـد صـدر عـن 
مجلـس الوزراء القرار (1532) حيـث نصت المادة (2) منه 
علـى أنه "تشـكل وحدة التحريـات الماليـة الكويتية من 
الموظفيـن  مـن  كاف  وعـدد  نائـب  لـه  يكـون  رئيـس، 
والخبراء في التخصصات المختلفة من مختلف الفئات 
والدرجـات. ويعيـن رئيـس الوحـدة ونائبـه بمرسـوم بنـاء 
علـى ترشـيح وزير الماليـة وبعد موافقة مجلـس الوزراء، 

لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة".

مهمة الوحدة

مهمـة وحـدة التحريـات الماليـة الكويتية هـي الحفاظ 
دولـة  فـي  والمالـي  المصرفـي  القطـاع  نزاهـة  علـى 
الكويـت وحمايتـه من جريمة غسـل ا�مـوال والجرائم 
ا�صلية المرتبطة بها وجريمة تمويل ا�رهاب وذلك من 
خـالل االلتـزام بالمعاييـر الدوليـة والتعـاون الفعـال مع 
الجهـات المختصـة لتحقيـق السـالم وا�مـن الوطنـي 

والدولي.

نشاط وحدة التحريات المالية الكويتية

أوًال: المهام ا�ساسية

بوصفهـا  الكويتيـة"  الماليـة  التحريـات  "وحـدة  تعمـل 
الجهـة المسـؤولة عـن تلقـي وطلـب وتحليـل وإحالـة 
عائـدات  تكـون  أن  يشـتبه  بمـا  المتعلقـة  المعلومـات 

متحصلة من جريمة أو أموال مرتبطة أو لها عالقة بها 
أو يمكـن اسـتعمالها للقيـام بعمليات غسـل أمـوال أو 
تمويل ا�رهاب وفق¥ �حكام القانون رقم (106) لسنة 

.2013

وبالتالـي يمكـن حصـر مهـام الوحـدة ا�ساسـية بأربـع 
مهام التلقي، الطلب، التحليل، وا�حالة.

1ـ التلقي

تتلقى الوحدة معلومات متعلقة بما يشتبه:

عائدات متحصلة من جريمة.  >

أو أموال مرتبطة أو لها عالقة بها أو يمكن استعمالها  >
للقيام بعمليات غسل أموال.  

أو أموال مرتبطة أو لها عالقة بها أو يمكن استعمالها  >
للقيام بعمليات تمويل إرهاب.  

وحـدد القانـون (106) الجهـات الملزمـة با�خطـار وهي 
الماليـة  غيـر  والمهـن  وا�عمـال  الماليـة  المؤسسـات 
المحـددة. وقد عـرف القانـون (106) المؤسسـة المالية 
بـأي شـخص يمـارس عمـًال تجاريـ¥ أو أكثـر من ا�نشـطة 
والعمليـات التاليـة لصالح أحد العمـالء أو نيابة عنه على 

النحو التالي:

قبول ودائع وغيرها من ا�موال القابلة للرد من  •
الجمهور، بما في ذلك المصارف الخاصة.  

أشخاص آخرين.  

إبــرام عقــود التأمين على الحيــاة وغيرها مــن أنواع  •
التأمين المتعلقة باالستثمار بصفته مؤمن أو وسيط  

لعقد التأمين.  

اســتثمار ا�مــوال أو إدارتهــا أو تشــغيلها نيابــة عــن  •
أشخاص آخرين.  

الالئحــة تحددهــا  أخــرى  معامــالت  أو  أنشــطة  أي   •
التنفيذية لهذا القانون.  

الماليـة  المؤسسـات  التنفيذيـة  الالئحـة  حـددت  وقـد 
العاملـة في الكويـت بالتالي: البنوك، شـركات الصرافة 
ومؤسسـات  التأميـن،  وشـركات  التمويـل،  وشـركات 
والوسـطاء،  الـوكالء  االسـتثمار،  شـركات  الصرافـة، 
الوسـاطة  شـركات  الماليـة،  ا�وراق  تـداول  شـركات 
والصناديـق  ا�صـول،  ومـدراء  والمؤمنيـن،  الماليـة، 

المشتركة وأمناء الحفظ. 

كمـا حـدد القانـون (106) ا�عمـال والمهـن غيـر المالية 
بالتالـي: سماسـرة العقـارات، تجـار المعـادن  المحـددة 
والمهنيـون  والمحامـون  الكريمـة،  وا�حجـار  الثمينـة 
المسـتقلون  والمحاسـبون  المسـتقلون  القانونيـون 
القيـام  أو  تنفيـذ  أو  بإعـداد  قيامهـم  لـدى  وذلـك 
بمعامـالت لصالـح عمـالء فيما يتعلق بأي من ا�نشـطة 
التاليـة: شـراء أو بيـع العقـارات، إدارة أمـوال العميـل بمـا 
فيها أوراقه المالية أو حسـاباته المصرفية أو ممتلكاته 

ا�خرى، تأسـيس أو تشـغيل أو إدارة أشـخاص اعتبارية أو 
ترتيبـات قانونية وتنظيـم االكتتابات المتعلقـة بها، بيع 
أو شـراء الشركات، وجهات تقديم الخدمات للشركات 

والصناديق االستئمانية في حاالت محددة.

ويقـع ا�لـزام با�خطار على جميع المؤسسـات المالية 
تأخيـر  دون  المحـددة  الماليـة  غيـر  والمهـن  وا�عمـال 
وذلـك فيمـا يتعلـق بـأي معاملـة أو أي محاولـة �جـراء 
أو  اشـتبهت  إذا  قيمتهـا،  عـن  النظـر  بصـرف  المعاملـة 
توافـرت دالئـل كافيـة لالشـتباه فـي أن تلـك المعاملـة 
تجـري بأمـوال متحصلة من جريمـة أو أموال مرتبطة أو 
لهـا عالقـة بهـا أو يمكـن اسـتعمالها للقيـام بعمليات 
غسـل أمـوال أو تمويـل إرهاب. وقـد نص القانـون (106) 
فـي المـادة (12) الفقـرة الثانية على اسـتثناء المحامين 
وغيرهـم مـن أصحـاب المهـن القانونيـة والمحاسـبين 
المسـتقلين مـن االلتـزام با�خطار عن معاملـة إذا كان 
بتلـك  المتعلقـة  المعلومـات  علـى  الحصـول  تـم  قـد 
المعاملـة فـي الظـروف التـي يخضعـون فيها للسـرية 
المهنيـة. وقد وضعت الوحدة مؤشـرات لالشـتباه لكل 
جهـة وتـم نشـرها علـى الموقـع االلكترونـي للوحـدة، 
عامـة،  مؤشـرات  بيـن  المؤشـرات  هـذه  وتنقسـم 
ومؤشـرات محـددة ومؤشـرات خاصة بتمويـل ا�رهاب. 
وقد أشـارت المادة (16) من الالئحة التنفيذية بأن تلتزم 
الماليـة  غيـر  والمهـن  وا�عمـال  الماليـة  المؤسسـات 
التـي  والنمـاذج  بالوسـائل  الوحـدة  بإخطـار  المحـددة 
تحددها الوحدة، وذلك خالل يومي عمل كحد أقصى. 

2 ـ الطلب

تتمتـع الوحـدة، فيمـا يتعلـق بـأي معلومـات تكـون قد 
حصلـت عليها وفقا لوظائفهـا، بصالحية الحصول من 
أي شـخص خاضـع اللتـزام ا�بـالغ المنصـوص عليه في 
معلومـات  أيـة  علـى   ،(106) القانـون  مـن   (12) المـادة 
يتـم  أنهـا ضروريـة �داء مهامهـا بحيـث  تـرى  إضافيـة 
تقديـم المعلومات المطلوبة خالل المدة الزمنية التي 
الالئحـة  مـن   (16) المـادة  وأضافـت  الوحـدة.  تقررهـا 
التنفيذية بوجوب التزام الجهات الخاضعة بتقديم أية 
معلومـات ذات صلـة أو نسـخ للمسـتندات أو الوثائـق أي¥ 
مـن  تتلقـاه  طلـب  علـى  بنـاء  تخزينهـا  طريقـة  كانـت 

الوحدة.

معلومـات  أو  تقريـر  بـأي  يتعلـق  فيمـا  أيضـ¥  وللوحـدة 
تتلقاها، الحق في الحصول على أي معلومات ترى أنها 
ضروريـة �داء مهامهـا من الجهـات المختصة وأجهزة 

الدولة.

3 ـ التحليل

تقوم الوحدة بعملية تحليـــل فني للمعلومات التي 
تتلقاهـــا بهـــدف ترجمـــة هـــذه المعلومـــات التـــي 
إلى  الوحـــدة  تلقتهـــا  التـــي  ا�خطـــارات  تتضمنهـــا 
المعلومـــات  معلومـــات ذات قيمـــة وربـــط كافـــة 
للوصول إلى نتيجة حول وجود مؤشـــرات اشتباه في 
ا�خطـــار وبنـــاء فرضيـــة بشـــأن طبيعـــة المعامالت 

المشـــبوهة مما يمكن المحلـــل من التوصل إلى رأي 
بشـــأن جدَية المقـــدم من عدمـــه، ورفـــع التوصية 

التنفيذية.  اللجنة  إلى  المناسبة 

4 ـ ا�حالة

نصـــت المادة (19) مـــن القانون (106)بأنـــه للوحدة 
إذا توافـــرت لهـــا دالئـــل معقولة لالشـــتباه في أن 
ا�مـــوال متحصلة من جريمة أو أمـــوال مرتبطة أو 
لهـــا عالقة أو يمكن اســـتعمالها للقيـــام بعمليات 
العامة  النيابة  إبـــالغ  إرهاب  تمويل  أو  أموال  غســـل 
إلـــى  الصلـــة  ذات  المعلومـــات  إحالـــة  وكذلـــك 

المختصة. الجهات 

ثاني : المهام ا�خرى

تتمتـع الوحـدة بمهـام أخـرى منحـت لهـا لتمكنها من 
إتمام مهامها ا�ساسية التي حددها القانون (106). 

1 ـ تبـــادل المعلومـــات مـــع الوحـــدات النظيرة نصت 
المادة (19) من القانون (106) على أنه يجوز للوحدة أن 
تتيح معلومـــات �ي جهة أجنبية إمـــا تلقائي¥ أو عندما 
يطلب منها بنـــاء على اتفاق معاملـــة بالمثل أو اتفاق 

متبادل على أساس ترتيبات تعاون تدخل فيها الوحدة 
مع تلك الجهة. وتتم عملية التعاون الدولي بواســـطة 
آلية تبادل المعلومـــات الخاصة من حيث طلب وتلقي 
المعلومات مع الوحدات النظيرة وذلك وفق¥ لسلسلة 
من ا�جـــراءات المســـتقرة وتطبيق¥ لمبـــادئ منظمة 
مجموعـــة ايجمونت لوحدات التحريـــات المالية والتي 

أقرتها الوحدة.

2 ـ تحديد البالد عالية المخاطر

نصـت المـادة (17) من القانـون (106) بأن تقوم الوحدة 
والتدابيـر  المخاطـر  عاليـة  تعتبـر  التـي  البـالد  بتحديـد 
الواجـب اتخاذهـا تجاههـا. وقـد قامت الوحـدة بإصدار 
ت  ت  (و  التعميـم  الخصـوص  هـذا  فـي  تعميميـن 
/2014/2) المعـدل بالتعميـم رقـم  (و ت ت /2015/2) 
والـذي تدعـو فيه الوحدة المؤسسـات المالية وا�عمال 
فـي  الحيطـة  إلـى  المحـددة  الماليـة  غيـر  والمهـن 
تعامالتهـا مـع الـدول عاليـة المخاطـر وغيـر المتعاونـة 

ووضع تدابير مناسبة لدى التعامل مع تلك الدول.

3 ـ أمانة سر اللجنة

تقـوم  بـأن  التنفيذيـة  الالئحـة  مـن   (25) المـادة  تنـص 
الوحـدة بمهـام أمانـة سـر اللجنـة الوطنيـة لمكافحـة 
إطـار  فـي  المنشـأة  ا�رهـاب  وتمويـل  ا�مـوال  غسـل 
والتـي تتعلـق   (106) (24) مـن القانـون  أحـكام المـادة 
بالتعـاون والتنسـيق الوطنـي فـي مجـال وضـع وتنفيـذ 

سياسـات وأنشـطة لمكافحـة غسـل ا�مـوال وتمويـل 
ا�رهاب وتمويل انتشـار أسـلحة الدمار الشامل، إذ نصت 
لجنـة  تنشـئ  بـأن  التنفيذيـة  الالئحـة  مـن   (19) المـادة 
ا�مـوال  غسـل  لمكافحـة  الوطنيـة  "اللجنـة  تسـمى 

وتمويل ا�رهاب. 

أهم انجازات وحدة التحريات المالية الكويتية

أوًال: إعداد نماذج ا�خطار

قامـت الوحـدة بإعـداد نمـاذج إخطـار عـن المعامـالت 
المؤسسـات  قبـل  مـن  اسـتخدامها  يتـم  المشـبوهة 
الماليـة والمهـن غير الماليـة المحددة لموافـاة الوحدة 
تلتـزم  حيـث  المشـبوهة،  المعامـالت  عـن  بمعلومـات 
الماليـة  غيـر  والمهـن  وا�عمـال  الماليـة  المؤسسـات 
المحـددة بإخطـار الوحدة دون تأخير بـأي معاملة أو أي 
محاولـة �جـراء المعاملـة بصرف النظر عـن قيمتها، إذا 
اشـتبهت أو توافـرت دالئـل كافية لالشـتباه فـي أن تلك 
المعامـالت تجـري بأموال متحصلة من جريمة أو أموال 
مرتبطـة أو لها عالقـة بها أو يمكن اسـتعمالها للقيام 

بعمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب.

ثاني¥: إصدار مؤشرات االشتباه

قامت الوحدة بوضع مؤشـرات اشـتباه تساعد الجهات 
المخطـرة في رصـد المعامالت المشـبوهة. وتم وضع 
المؤشـرات بحسـب كل جهة مخطرة حيث أن السـياق 
الـذي تحصـل فيـه المعاملة يختلف من مجـال إلى آخر 

ا�قراض.  •

التأجير التمويلي.  •

خدمات تحويل النقد أو القيمة.  •

إصـدار وإدارة وسـائل الدفـع (مثـل بطاقـات االئتمـان  •
والتأجيـر السـياحية  والشـيكات  الخصـم  وبطاقـات   
التمويلـــي وأوامـــر الدفـــع والحـــواالت المصرفيـــة   

والنقود االلكترونية).  

الضمانات وااللتزامات المالية.  •
التداول في:  •

أدوات الســوق النقــدي بمــا فــي ذلك الشــيكات   -  
والكمبياالت وشهادات ا�يداع.   

النقد ا�جنبي.  -  

الفائــدة وســعر  الصــرف  ســعر  مؤشــرات  أدوات   -  
والمؤشرات المالية.   

ا�وراق المالية القابلة للتداول والمشتقات المالية.  -  

العقود المستقبلية للسلع ا�ساسية.  -  

معامالت القطع ا�جنبي.  •
وتقديــم الماليــة  ا�وراق  إصــدار  فــي  المشــاركة   •

الخدمات المالية المتعلقة بهذه ا�صدارات.  

إدارة المحافظ الفردية والجماعية.  •
حفظ وإدارة النقد أو ا�وراق المالية الســائلة نيابة عن  •

اسـتجابة للمتغيرات الدولية، وتنفيـذÓ للمعايير الدولية في 
مجـال مكافحة غسـل ا�موال وتمويل ا�رهاب تم إنشـاء 
"وحدة التحريات المالية الكويتية "،وذلك لحماية االقتصاد 
الوطنـي مـن خـالل تطويـر وتعزيـز نظـم مكافحة غسـل 
مـن  الكويـت  دولـة  وحمايـة  ا�رهـاب،  وتمويـل  ا�مـوال 
ا�نشـطة غيـر المشـروعة، وبما يسـاهم في تحويـل دولة 
الكويـت كمركـز مالـي وتجـاري عالمـي تنفيـذÓ لتوجيهات 
حضـرة صاحـب السـمو أميـر البالد حفظـه اÔ ورعـاه. في 
هـذا العـدد سـنلقي الضـوء على الوحـدة لنتعـرف على ما 

تقوم به. 

وحدة التحريات المالية الكويتية
Kuwait Financial Intelligence Unit محاور العدد:

نشأة وحدة التحريات المالية الكويتية
مهمة وحدة التحريات المالية الكويتية
نشاط وحدة التحريات المالية الكويتية

المهام ا�ساسية
المهام ا�خرى

أهم انجازات وحدة التحريات المالية الكويتية
القوانين التي تخص وحدة التحريات المالية 

الكويتية

نشرة توعوية يصدرها
معهد الدراسات المصرفية

دولة الكويت - يوليو 2018
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وبالتالي تختلف تعامالت الجهات والمعامالت التي يقومون بها. 

ثالث¥: تدريب الموظفين

تقـوم الوحـدة بتنظيـم برامج تدريبية وورشـات عمل وتشـارك فيهـا، إذ يضم مقر الوحـدة قاعة تدريب 
مجهزة يتم فيها تدريب العاملين في الوحدة والجهات المختصة.

رابع¥: مقر أمن للوحدة

تواكـب الوحـدة آخـر المتطلبات فيما يتعلق بمعايير ا�من والسـالمة، حيث تم توفيـر مقر آمن للوحدة 
مجهـز وفـق أفضـل المعايير الفنيـة والتقنية لوحدات التحريـات المالية. كما تم تجهيـز المبنى بأجهزة 

ا�من والسالمة.

القوانين التي تخص وحدة التحريات المالية الكويتية

1- قانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل ا�موال وتمويل ا�رهاب.

2- قرار وزاري رقم (37) لسنة 2013 بشأن الالئحة التنفيذية للقانون رقم (106).

3-  قرار مجلس الوزراء رقم (1532) لسنة 2013 بشأن وحدة التحريات المالية الكويتية.

المصادر
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وحدة التحريات 
المالية الكويتية

نشاة الوحدة

نصـت المـادة (16) مـن القانون رقم (106) لسـنة 2013 
وتعديالتـه فـي شـأن مكافحة غسـل  ا�مـوال وتمويل 
التحريـات  "وحـدة  إنشـاء وحـدة تسـمى  ا�رهـاب علـى 
المالية الكويتية" تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة، 
وتعمـل بوصفهـا الجهـة المسـؤولة عـن تلقـي وطلب 
وتحليـل وإحالـة المعلومـات المتعلقـة بمـا يشـتبه أن 
تكـون عائدات متحصلة من جريمة أو أموال مرتبطة أو 
لهـا عالقـة بهـا أو يمكـن اسـتعمالها للقيـام بعمليات 
هـذا  �حـكام  وفقـ¥  ا�رهـاب  تمويـل  أو  أمـوال  غسـل 

القانون.

كمـا أوكل القانـون (106) لمجلـس الـوزراء بإصدار-بنـاء 
علـى عـرض وزير المالية-قرار تشـكيل الوحـدة وتحديد 
تبعيتهـا وتنظيـم أعمالهـا ومواردهـا. وقـد صـدر عـن 
مجلـس الوزراء القرار (1532) حيـث نصت المادة (2) منه 
علـى أنه "تشـكل وحدة التحريـات الماليـة الكويتية من 
الموظفيـن  مـن  كاف  وعـدد  نائـب  لـه  يكـون  رئيـس، 
والخبراء في التخصصات المختلفة من مختلف الفئات 
والدرجـات. ويعيـن رئيـس الوحـدة ونائبـه بمرسـوم بنـاء 
علـى ترشـيح وزير الماليـة وبعد موافقة مجلـس الوزراء، 

لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة".

مهمة الوحدة

مهمـة وحـدة التحريـات الماليـة الكويتية هـي الحفاظ 
دولـة  فـي  والمالـي  المصرفـي  القطـاع  نزاهـة  علـى 
الكويـت وحمايتـه من جريمة غسـل ا�مـوال والجرائم 
ا�صلية المرتبطة بها وجريمة تمويل ا�رهاب وذلك من 
خـالل االلتـزام بالمعاييـر الدوليـة والتعـاون الفعـال مع 
الجهـات المختصـة لتحقيـق السـالم وا�مـن الوطنـي 

والدولي.

نشاط وحدة التحريات المالية الكويتية

أوًال: المهام ا�ساسية

بوصفهـا  الكويتيـة"  الماليـة  التحريـات  "وحـدة  تعمـل 
الجهـة المسـؤولة عـن تلقـي وطلـب وتحليـل وإحالـة 
عائـدات  تكـون  أن  يشـتبه  بمـا  المتعلقـة  المعلومـات 

متحصلة من جريمة أو أموال مرتبطة أو لها عالقة بها 
أو يمكـن اسـتعمالها للقيـام بعمليات غسـل أمـوال أو 
تمويل ا�رهاب وفق¥ �حكام القانون رقم (106) لسنة 

.2013

وبالتالـي يمكـن حصـر مهـام الوحـدة ا�ساسـية بأربـع 
مهام التلقي، الطلب، التحليل، وا�حالة.

1ـ التلقي

تتلقى الوحدة معلومات متعلقة بما يشتبه:

عائدات متحصلة من جريمة.  >

أو أموال مرتبطة أو لها عالقة بها أو يمكن استعمالها  >
للقيام بعمليات غسل أموال.  

أو أموال مرتبطة أو لها عالقة بها أو يمكن استعمالها  >
للقيام بعمليات تمويل إرهاب.  

وحـدد القانـون (106) الجهـات الملزمـة با�خطـار وهي 
الماليـة  غيـر  والمهـن  وا�عمـال  الماليـة  المؤسسـات 
المحـددة. وقد عـرف القانـون (106) المؤسسـة المالية 
بـأي شـخص يمـارس عمـًال تجاريـ¥ أو أكثـر من ا�نشـطة 
والعمليـات التاليـة لصالح أحد العمـالء أو نيابة عنه على 

النحو التالي:

قبول ودائع وغيرها من ا�موال القابلة للرد من  •
الجمهور، بما في ذلك المصارف الخاصة.  

أشخاص آخرين.  

إبــرام عقــود التأمين على الحيــاة وغيرها مــن أنواع  •
التأمين المتعلقة باالستثمار بصفته مؤمن أو وسيط  

لعقد التأمين.  

اســتثمار ا�مــوال أو إدارتهــا أو تشــغيلها نيابــة عــن  •
أشخاص آخرين.  

الالئحــة تحددهــا  أخــرى  معامــالت  أو  أنشــطة  أي   •
التنفيذية لهذا القانون.  

الماليـة  المؤسسـات  التنفيذيـة  الالئحـة  حـددت  وقـد 
العاملـة في الكويـت بالتالي: البنوك، شـركات الصرافة 
ومؤسسـات  التأميـن،  وشـركات  التمويـل،  وشـركات 
والوسـطاء،  الـوكالء  االسـتثمار،  شـركات  الصرافـة، 
الوسـاطة  شـركات  الماليـة،  ا�وراق  تـداول  شـركات 
والصناديـق  ا�صـول،  ومـدراء  والمؤمنيـن،  الماليـة، 

المشتركة وأمناء الحفظ. 

كمـا حـدد القانـون (106) ا�عمـال والمهـن غيـر المالية 
بالتالـي: سماسـرة العقـارات، تجـار المعـادن  المحـددة 
والمهنيـون  والمحامـون  الكريمـة،  وا�حجـار  الثمينـة 
المسـتقلون  والمحاسـبون  المسـتقلون  القانونيـون 
القيـام  أو  تنفيـذ  أو  بإعـداد  قيامهـم  لـدى  وذلـك 
بمعامـالت لصالـح عمـالء فيما يتعلق بأي من ا�نشـطة 
التاليـة: شـراء أو بيـع العقـارات، إدارة أمـوال العميـل بمـا 
فيها أوراقه المالية أو حسـاباته المصرفية أو ممتلكاته 

ا�خرى، تأسـيس أو تشـغيل أو إدارة أشـخاص اعتبارية أو 
ترتيبـات قانونية وتنظيـم االكتتابات المتعلقـة بها، بيع 
أو شـراء الشركات، وجهات تقديم الخدمات للشركات 

والصناديق االستئمانية في حاالت محددة.

ويقـع ا�لـزام با�خطار على جميع المؤسسـات المالية 
تأخيـر  دون  المحـددة  الماليـة  غيـر  والمهـن  وا�عمـال 
وذلـك فيمـا يتعلـق بـأي معاملـة أو أي محاولـة �جـراء 
أو  اشـتبهت  إذا  قيمتهـا،  عـن  النظـر  بصـرف  المعاملـة 
توافـرت دالئـل كافيـة لالشـتباه فـي أن تلـك المعاملـة 
تجـري بأمـوال متحصلة من جريمـة أو أموال مرتبطة أو 
لهـا عالقـة بهـا أو يمكـن اسـتعمالها للقيـام بعمليات 
غسـل أمـوال أو تمويـل إرهاب. وقـد نص القانـون (106) 
فـي المـادة (12) الفقـرة الثانية على اسـتثناء المحامين 
وغيرهـم مـن أصحـاب المهـن القانونيـة والمحاسـبين 
المسـتقلين مـن االلتـزام با�خطار عن معاملـة إذا كان 
بتلـك  المتعلقـة  المعلومـات  علـى  الحصـول  تـم  قـد 
المعاملـة فـي الظـروف التـي يخضعـون فيها للسـرية 
المهنيـة. وقد وضعت الوحدة مؤشـرات لالشـتباه لكل 
جهـة وتـم نشـرها علـى الموقـع االلكترونـي للوحـدة، 
عامـة،  مؤشـرات  بيـن  المؤشـرات  هـذه  وتنقسـم 
ومؤشـرات محـددة ومؤشـرات خاصة بتمويـل ا�رهاب. 
وقد أشـارت المادة (16) من الالئحة التنفيذية بأن تلتزم 
الماليـة  غيـر  والمهـن  وا�عمـال  الماليـة  المؤسسـات 
التـي  والنمـاذج  بالوسـائل  الوحـدة  بإخطـار  المحـددة 
تحددها الوحدة، وذلك خالل يومي عمل كحد أقصى. 

2 ـ الطلب

تتمتـع الوحـدة، فيمـا يتعلـق بـأي معلومـات تكـون قد 
حصلـت عليها وفقا لوظائفهـا، بصالحية الحصول من 
أي شـخص خاضـع اللتـزام ا�بـالغ المنصـوص عليه في 
معلومـات  أيـة  علـى   ،(106) القانـون  مـن   (12) المـادة 
يتـم  أنهـا ضروريـة �داء مهامهـا بحيـث  تـرى  إضافيـة 
تقديـم المعلومات المطلوبة خالل المدة الزمنية التي 
الالئحـة  مـن   (16) المـادة  وأضافـت  الوحـدة.  تقررهـا 
التنفيذية بوجوب التزام الجهات الخاضعة بتقديم أية 
معلومـات ذات صلـة أو نسـخ للمسـتندات أو الوثائـق أي¥ 
مـن  تتلقـاه  طلـب  علـى  بنـاء  تخزينهـا  طريقـة  كانـت 

الوحدة.

معلومـات  أو  تقريـر  بـأي  يتعلـق  فيمـا  أيضـ¥  وللوحـدة 
تتلقاها، الحق في الحصول على أي معلومات ترى أنها 
ضروريـة �داء مهامهـا من الجهـات المختصة وأجهزة 

الدولة.

3 ـ التحليل

تقوم الوحدة بعملية تحليـــل فني للمعلومات التي 
تتلقاهـــا بهـــدف ترجمـــة هـــذه المعلومـــات التـــي 
إلى  الوحـــدة  تلقتهـــا  التـــي  ا�خطـــارات  تتضمنهـــا 
المعلومـــات  معلومـــات ذات قيمـــة وربـــط كافـــة 
للوصول إلى نتيجة حول وجود مؤشـــرات اشتباه في 
ا�خطـــار وبنـــاء فرضيـــة بشـــأن طبيعـــة المعامالت 

المشـــبوهة مما يمكن المحلـــل من التوصل إلى رأي 
بشـــأن جدَية المقـــدم من عدمـــه، ورفـــع التوصية 

التنفيذية.  اللجنة  إلى  المناسبة 

4 ـ ا�حالة

نصـــت المادة (19) مـــن القانون (106)بأنـــه للوحدة 
إذا توافـــرت لهـــا دالئـــل معقولة لالشـــتباه في أن 
ا�مـــوال متحصلة من جريمة أو أمـــوال مرتبطة أو 
لهـــا عالقة أو يمكن اســـتعمالها للقيـــام بعمليات 
العامة  النيابة  إبـــالغ  إرهاب  تمويل  أو  أموال  غســـل 
إلـــى  الصلـــة  ذات  المعلومـــات  إحالـــة  وكذلـــك 

المختصة. الجهات 

ثاني : المهام ا�خرى

تتمتـع الوحـدة بمهـام أخـرى منحـت لهـا لتمكنها من 
إتمام مهامها ا�ساسية التي حددها القانون (106). 

1 ـ تبـــادل المعلومـــات مـــع الوحـــدات النظيرة نصت 
المادة (19) من القانون (106) على أنه يجوز للوحدة أن 
تتيح معلومـــات �ي جهة أجنبية إمـــا تلقائي¥ أو عندما 
يطلب منها بنـــاء على اتفاق معاملـــة بالمثل أو اتفاق 

متبادل على أساس ترتيبات تعاون تدخل فيها الوحدة 
مع تلك الجهة. وتتم عملية التعاون الدولي بواســـطة 
آلية تبادل المعلومـــات الخاصة من حيث طلب وتلقي 
المعلومات مع الوحدات النظيرة وذلك وفق¥ لسلسلة 
من ا�جـــراءات المســـتقرة وتطبيق¥ لمبـــادئ منظمة 
مجموعـــة ايجمونت لوحدات التحريـــات المالية والتي 

أقرتها الوحدة.

2 ـ تحديد البالد عالية المخاطر

نصـت المـادة (17) من القانـون (106) بأن تقوم الوحدة 
والتدابيـر  المخاطـر  عاليـة  تعتبـر  التـي  البـالد  بتحديـد 
الواجـب اتخاذهـا تجاههـا. وقـد قامت الوحـدة بإصدار 
ت  ت  (و  التعميـم  الخصـوص  هـذا  فـي  تعميميـن 
/2014/2) المعـدل بالتعميـم رقـم  (و ت ت /2015/2) 
والـذي تدعـو فيه الوحدة المؤسسـات المالية وا�عمال 
فـي  الحيطـة  إلـى  المحـددة  الماليـة  غيـر  والمهـن 
تعامالتهـا مـع الـدول عاليـة المخاطـر وغيـر المتعاونـة 

ووضع تدابير مناسبة لدى التعامل مع تلك الدول.

3 ـ أمانة سر اللجنة

تقـوم  بـأن  التنفيذيـة  الالئحـة  مـن   (25) المـادة  تنـص 
الوحـدة بمهـام أمانـة سـر اللجنـة الوطنيـة لمكافحـة 
إطـار  فـي  المنشـأة  ا�رهـاب  وتمويـل  ا�مـوال  غسـل 
والتـي تتعلـق   (106) (24) مـن القانـون  أحـكام المـادة 
بالتعـاون والتنسـيق الوطنـي فـي مجـال وضـع وتنفيـذ 

سياسـات وأنشـطة لمكافحـة غسـل ا�مـوال وتمويـل 
ا�رهاب وتمويل انتشـار أسـلحة الدمار الشامل، إذ نصت 
لجنـة  تنشـئ  بـأن  التنفيذيـة  الالئحـة  مـن   (19) المـادة 
ا�مـوال  غسـل  لمكافحـة  الوطنيـة  "اللجنـة  تسـمى 

وتمويل ا�رهاب. 

أهم انجازات وحدة التحريات المالية الكويتية

أوًال: إعداد نماذج ا�خطار

قامـت الوحـدة بإعـداد نمـاذج إخطـار عـن المعامـالت 
المؤسسـات  قبـل  مـن  اسـتخدامها  يتـم  المشـبوهة 
الماليـة والمهـن غير الماليـة المحددة لموافـاة الوحدة 
تلتـزم  حيـث  المشـبوهة،  المعامـالت  عـن  بمعلومـات 
الماليـة  غيـر  والمهـن  وا�عمـال  الماليـة  المؤسسـات 
المحـددة بإخطـار الوحدة دون تأخير بـأي معاملة أو أي 
محاولـة �جـراء المعاملـة بصرف النظر عـن قيمتها، إذا 
اشـتبهت أو توافـرت دالئـل كافية لالشـتباه فـي أن تلك 
المعامـالت تجـري بأموال متحصلة من جريمة أو أموال 
مرتبطـة أو لها عالقـة بها أو يمكن اسـتعمالها للقيام 

بعمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب.

ثاني¥: إصدار مؤشرات االشتباه

قامت الوحدة بوضع مؤشـرات اشـتباه تساعد الجهات 
المخطـرة في رصـد المعامالت المشـبوهة. وتم وضع 
المؤشـرات بحسـب كل جهة مخطرة حيث أن السـياق 
الـذي تحصـل فيـه المعاملة يختلف من مجـال إلى آخر 

ا�قراض.  •

التأجير التمويلي.  •

خدمات تحويل النقد أو القيمة.  •

إصـدار وإدارة وسـائل الدفـع (مثـل بطاقـات االئتمـان  •
والتأجيـر السـياحية  والشـيكات  الخصـم  وبطاقـات   
التمويلـــي وأوامـــر الدفـــع والحـــواالت المصرفيـــة   

والنقود االلكترونية).  

الضمانات وااللتزامات المالية.  •
التداول في:  •

أدوات الســوق النقــدي بمــا فــي ذلك الشــيكات   -  
والكمبياالت وشهادات ا�يداع.   

النقد ا�جنبي.  -  

الفائــدة وســعر  الصــرف  ســعر  مؤشــرات  أدوات   -  
والمؤشرات المالية.   

ا�وراق المالية القابلة للتداول والمشتقات المالية.  -  

العقود المستقبلية للسلع ا�ساسية.  -  

معامالت القطع ا�جنبي.  •
وتقديــم الماليــة  ا�وراق  إصــدار  فــي  المشــاركة   •

الخدمات المالية المتعلقة بهذه ا�صدارات.  

إدارة المحافظ الفردية والجماعية.  •
حفظ وإدارة النقد أو ا�وراق المالية الســائلة نيابة عن  •

وبالتالي تختلف تعامالت الجهات والمعامالت التي يقومون بها. 

ثالث¥: تدريب الموظفين

تقـوم الوحـدة بتنظيـم برامج تدريبية وورشـات عمل وتشـارك فيهـا، إذ يضم مقر الوحـدة قاعة تدريب 
مجهزة يتم فيها تدريب العاملين في الوحدة والجهات المختصة.

رابع¥: مقر أمن للوحدة

تواكـب الوحـدة آخـر المتطلبات فيما يتعلق بمعايير ا�من والسـالمة، حيث تم توفيـر مقر آمن للوحدة 
مجهـز وفـق أفضـل المعايير الفنيـة والتقنية لوحدات التحريـات المالية. كما تم تجهيـز المبنى بأجهزة 

ا�من والسالمة.

القوانين التي تخص وحدة التحريات المالية الكويتية

1- قانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل ا�موال وتمويل ا�رهاب.

2- قرار وزاري رقم (37) لسنة 2013 بشأن الالئحة التنفيذية للقانون رقم (106).

3-  قرار مجلس الوزراء رقم (1532) لسنة 2013 بشأن وحدة التحريات المالية الكويتية.
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نشاة الوحدة

نصـت المـادة (16) مـن القانون رقم (106) لسـنة 2013 
وتعديالتـه فـي شـأن مكافحة غسـل  ا�مـوال وتمويل 
التحريـات  "وحـدة  إنشـاء وحـدة تسـمى  ا�رهـاب علـى 
المالية الكويتية" تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة، 
وتعمـل بوصفهـا الجهـة المسـؤولة عـن تلقـي وطلب 
وتحليـل وإحالـة المعلومـات المتعلقـة بمـا يشـتبه أن 
تكـون عائدات متحصلة من جريمة أو أموال مرتبطة أو 
لهـا عالقـة بهـا أو يمكـن اسـتعمالها للقيـام بعمليات 
هـذا  �حـكام  وفقـ¥  ا�رهـاب  تمويـل  أو  أمـوال  غسـل 

القانون.

كمـا أوكل القانـون (106) لمجلـس الـوزراء بإصدار-بنـاء 
علـى عـرض وزير المالية-قرار تشـكيل الوحـدة وتحديد 
تبعيتهـا وتنظيـم أعمالهـا ومواردهـا. وقـد صـدر عـن 
مجلـس الوزراء القرار (1532) حيـث نصت المادة (2) منه 
علـى أنه "تشـكل وحدة التحريـات الماليـة الكويتية من 
الموظفيـن  مـن  كاف  وعـدد  نائـب  لـه  يكـون  رئيـس، 
والخبراء في التخصصات المختلفة من مختلف الفئات 
والدرجـات. ويعيـن رئيـس الوحـدة ونائبـه بمرسـوم بنـاء 
علـى ترشـيح وزير الماليـة وبعد موافقة مجلـس الوزراء، 

لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة".

مهمة الوحدة

مهمـة وحـدة التحريـات الماليـة الكويتية هـي الحفاظ 
دولـة  فـي  والمالـي  المصرفـي  القطـاع  نزاهـة  علـى 
الكويـت وحمايتـه من جريمة غسـل ا�مـوال والجرائم 
ا�صلية المرتبطة بها وجريمة تمويل ا�رهاب وذلك من 
خـالل االلتـزام بالمعاييـر الدوليـة والتعـاون الفعـال مع 
الجهـات المختصـة لتحقيـق السـالم وا�مـن الوطنـي 

والدولي.

نشاط وحدة التحريات المالية الكويتية

أوًال: المهام ا�ساسية

بوصفهـا  الكويتيـة"  الماليـة  التحريـات  "وحـدة  تعمـل 
الجهـة المسـؤولة عـن تلقـي وطلـب وتحليـل وإحالـة 
عائـدات  تكـون  أن  يشـتبه  بمـا  المتعلقـة  المعلومـات 

متحصلة من جريمة أو أموال مرتبطة أو لها عالقة بها 
أو يمكـن اسـتعمالها للقيـام بعمليات غسـل أمـوال أو 
تمويل ا�رهاب وفق¥ �حكام القانون رقم (106) لسنة 

.2013

وبالتالـي يمكـن حصـر مهـام الوحـدة ا�ساسـية بأربـع 
مهام التلقي، الطلب، التحليل، وا�حالة.

1ـ التلقي

تتلقى الوحدة معلومات متعلقة بما يشتبه:

عائدات متحصلة من جريمة.  >

أو أموال مرتبطة أو لها عالقة بها أو يمكن استعمالها  >
للقيام بعمليات غسل أموال.  

أو أموال مرتبطة أو لها عالقة بها أو يمكن استعمالها  >
للقيام بعمليات تمويل إرهاب.  

وحـدد القانـون (106) الجهـات الملزمـة با�خطـار وهي 
الماليـة  غيـر  والمهـن  وا�عمـال  الماليـة  المؤسسـات 
المحـددة. وقد عـرف القانـون (106) المؤسسـة المالية 
بـأي شـخص يمـارس عمـًال تجاريـ¥ أو أكثـر من ا�نشـطة 
والعمليـات التاليـة لصالح أحد العمـالء أو نيابة عنه على 

النحو التالي:

قبول ودائع وغيرها من ا�موال القابلة للرد من  •
الجمهور، بما في ذلك المصارف الخاصة.  

أشخاص آخرين.  

إبــرام عقــود التأمين على الحيــاة وغيرها مــن أنواع  •
التأمين المتعلقة باالستثمار بصفته مؤمن أو وسيط  

لعقد التأمين.  

اســتثمار ا�مــوال أو إدارتهــا أو تشــغيلها نيابــة عــن  •
أشخاص آخرين.  

الالئحــة تحددهــا  أخــرى  معامــالت  أو  أنشــطة  أي   •
التنفيذية لهذا القانون.  

الماليـة  المؤسسـات  التنفيذيـة  الالئحـة  حـددت  وقـد 
العاملـة في الكويـت بالتالي: البنوك، شـركات الصرافة 
ومؤسسـات  التأميـن،  وشـركات  التمويـل،  وشـركات 
والوسـطاء،  الـوكالء  االسـتثمار،  شـركات  الصرافـة، 
الوسـاطة  شـركات  الماليـة،  ا�وراق  تـداول  شـركات 
والصناديـق  ا�صـول،  ومـدراء  والمؤمنيـن،  الماليـة، 

المشتركة وأمناء الحفظ. 

كمـا حـدد القانـون (106) ا�عمـال والمهـن غيـر المالية 
بالتالـي: سماسـرة العقـارات، تجـار المعـادن  المحـددة 
والمهنيـون  والمحامـون  الكريمـة،  وا�حجـار  الثمينـة 
المسـتقلون  والمحاسـبون  المسـتقلون  القانونيـون 
القيـام  أو  تنفيـذ  أو  بإعـداد  قيامهـم  لـدى  وذلـك 
بمعامـالت لصالـح عمـالء فيما يتعلق بأي من ا�نشـطة 
التاليـة: شـراء أو بيـع العقـارات، إدارة أمـوال العميـل بمـا 
فيها أوراقه المالية أو حسـاباته المصرفية أو ممتلكاته 

ا�خرى، تأسـيس أو تشـغيل أو إدارة أشـخاص اعتبارية أو 
ترتيبـات قانونية وتنظيـم االكتتابات المتعلقـة بها، بيع 
أو شـراء الشركات، وجهات تقديم الخدمات للشركات 

والصناديق االستئمانية في حاالت محددة.

ويقـع ا�لـزام با�خطار على جميع المؤسسـات المالية 
تأخيـر  دون  المحـددة  الماليـة  غيـر  والمهـن  وا�عمـال 
وذلـك فيمـا يتعلـق بـأي معاملـة أو أي محاولـة �جـراء 
أو  اشـتبهت  إذا  قيمتهـا،  عـن  النظـر  بصـرف  المعاملـة 
توافـرت دالئـل كافيـة لالشـتباه فـي أن تلـك المعاملـة 
تجـري بأمـوال متحصلة من جريمـة أو أموال مرتبطة أو 
لهـا عالقـة بهـا أو يمكـن اسـتعمالها للقيـام بعمليات 
غسـل أمـوال أو تمويـل إرهاب. وقـد نص القانـون (106) 
فـي المـادة (12) الفقـرة الثانية على اسـتثناء المحامين 
وغيرهـم مـن أصحـاب المهـن القانونيـة والمحاسـبين 
المسـتقلين مـن االلتـزام با�خطار عن معاملـة إذا كان 
بتلـك  المتعلقـة  المعلومـات  علـى  الحصـول  تـم  قـد 
المعاملـة فـي الظـروف التـي يخضعـون فيها للسـرية 
المهنيـة. وقد وضعت الوحدة مؤشـرات لالشـتباه لكل 
جهـة وتـم نشـرها علـى الموقـع االلكترونـي للوحـدة، 
عامـة،  مؤشـرات  بيـن  المؤشـرات  هـذه  وتنقسـم 
ومؤشـرات محـددة ومؤشـرات خاصة بتمويـل ا�رهاب. 
وقد أشـارت المادة (16) من الالئحة التنفيذية بأن تلتزم 
الماليـة  غيـر  والمهـن  وا�عمـال  الماليـة  المؤسسـات 
التـي  والنمـاذج  بالوسـائل  الوحـدة  بإخطـار  المحـددة 
تحددها الوحدة، وذلك خالل يومي عمل كحد أقصى. 

2 ـ الطلب

تتمتـع الوحـدة، فيمـا يتعلـق بـأي معلومـات تكـون قد 
حصلـت عليها وفقا لوظائفهـا، بصالحية الحصول من 
أي شـخص خاضـع اللتـزام ا�بـالغ المنصـوص عليه في 
معلومـات  أيـة  علـى   ،(106) القانـون  مـن   (12) المـادة 
يتـم  أنهـا ضروريـة �داء مهامهـا بحيـث  تـرى  إضافيـة 
تقديـم المعلومات المطلوبة خالل المدة الزمنية التي 
الالئحـة  مـن   (16) المـادة  وأضافـت  الوحـدة.  تقررهـا 
التنفيذية بوجوب التزام الجهات الخاضعة بتقديم أية 
معلومـات ذات صلـة أو نسـخ للمسـتندات أو الوثائـق أي¥ 
مـن  تتلقـاه  طلـب  علـى  بنـاء  تخزينهـا  طريقـة  كانـت 

الوحدة.

معلومـات  أو  تقريـر  بـأي  يتعلـق  فيمـا  أيضـ¥  وللوحـدة 
تتلقاها، الحق في الحصول على أي معلومات ترى أنها 
ضروريـة �داء مهامهـا من الجهـات المختصة وأجهزة 

الدولة.

3 ـ التحليل

تقوم الوحدة بعملية تحليـــل فني للمعلومات التي 
تتلقاهـــا بهـــدف ترجمـــة هـــذه المعلومـــات التـــي 
إلى  الوحـــدة  تلقتهـــا  التـــي  ا�خطـــارات  تتضمنهـــا 
المعلومـــات  معلومـــات ذات قيمـــة وربـــط كافـــة 
للوصول إلى نتيجة حول وجود مؤشـــرات اشتباه في 
ا�خطـــار وبنـــاء فرضيـــة بشـــأن طبيعـــة المعامالت 

المشـــبوهة مما يمكن المحلـــل من التوصل إلى رأي 
بشـــأن جدَية المقـــدم من عدمـــه، ورفـــع التوصية 

التنفيذية.  اللجنة  إلى  المناسبة 

4 ـ ا�حالة

نصـــت المادة (19) مـــن القانون (106)بأنـــه للوحدة 
إذا توافـــرت لهـــا دالئـــل معقولة لالشـــتباه في أن 
ا�مـــوال متحصلة من جريمة أو أمـــوال مرتبطة أو 
لهـــا عالقة أو يمكن اســـتعمالها للقيـــام بعمليات 
العامة  النيابة  إبـــالغ  إرهاب  تمويل  أو  أموال  غســـل 
إلـــى  الصلـــة  ذات  المعلومـــات  إحالـــة  وكذلـــك 

المختصة. الجهات 

ثاني : المهام ا�خرى

تتمتـع الوحـدة بمهـام أخـرى منحـت لهـا لتمكنها من 
إتمام مهامها ا�ساسية التي حددها القانون (106). 

1 ـ تبـــادل المعلومـــات مـــع الوحـــدات النظيرة نصت 
المادة (19) من القانون (106) على أنه يجوز للوحدة أن 
تتيح معلومـــات �ي جهة أجنبية إمـــا تلقائي¥ أو عندما 
يطلب منها بنـــاء على اتفاق معاملـــة بالمثل أو اتفاق 

متبادل على أساس ترتيبات تعاون تدخل فيها الوحدة 
مع تلك الجهة. وتتم عملية التعاون الدولي بواســـطة 
آلية تبادل المعلومـــات الخاصة من حيث طلب وتلقي 
المعلومات مع الوحدات النظيرة وذلك وفق¥ لسلسلة 
من ا�جـــراءات المســـتقرة وتطبيق¥ لمبـــادئ منظمة 
مجموعـــة ايجمونت لوحدات التحريـــات المالية والتي 

أقرتها الوحدة.

2 ـ تحديد البالد عالية المخاطر

نصـت المـادة (17) من القانـون (106) بأن تقوم الوحدة 
والتدابيـر  المخاطـر  عاليـة  تعتبـر  التـي  البـالد  بتحديـد 
الواجـب اتخاذهـا تجاههـا. وقـد قامت الوحـدة بإصدار 
ت  ت  (و  التعميـم  الخصـوص  هـذا  فـي  تعميميـن 
/2014/2) المعـدل بالتعميـم رقـم  (و ت ت /2015/2) 
والـذي تدعـو فيه الوحدة المؤسسـات المالية وا�عمال 
فـي  الحيطـة  إلـى  المحـددة  الماليـة  غيـر  والمهـن 
تعامالتهـا مـع الـدول عاليـة المخاطـر وغيـر المتعاونـة 

ووضع تدابير مناسبة لدى التعامل مع تلك الدول.

3 ـ أمانة سر اللجنة

تقـوم  بـأن  التنفيذيـة  الالئحـة  مـن   (25) المـادة  تنـص 
الوحـدة بمهـام أمانـة سـر اللجنـة الوطنيـة لمكافحـة 
إطـار  فـي  المنشـأة  ا�رهـاب  وتمويـل  ا�مـوال  غسـل 
والتـي تتعلـق   (106) (24) مـن القانـون  أحـكام المـادة 
بالتعـاون والتنسـيق الوطنـي فـي مجـال وضـع وتنفيـذ 

سياسـات وأنشـطة لمكافحـة غسـل ا�مـوال وتمويـل 
ا�رهاب وتمويل انتشـار أسـلحة الدمار الشامل، إذ نصت 
لجنـة  تنشـئ  بـأن  التنفيذيـة  الالئحـة  مـن   (19) المـادة 
ا�مـوال  غسـل  لمكافحـة  الوطنيـة  "اللجنـة  تسـمى 

وتمويل ا�رهاب. 

أهم انجازات وحدة التحريات المالية الكويتية

أوًال: إعداد نماذج ا�خطار

قامـت الوحـدة بإعـداد نمـاذج إخطـار عـن المعامـالت 
المؤسسـات  قبـل  مـن  اسـتخدامها  يتـم  المشـبوهة 
الماليـة والمهـن غير الماليـة المحددة لموافـاة الوحدة 
تلتـزم  حيـث  المشـبوهة،  المعامـالت  عـن  بمعلومـات 
الماليـة  غيـر  والمهـن  وا�عمـال  الماليـة  المؤسسـات 
المحـددة بإخطـار الوحدة دون تأخير بـأي معاملة أو أي 
محاولـة �جـراء المعاملـة بصرف النظر عـن قيمتها، إذا 
اشـتبهت أو توافـرت دالئـل كافية لالشـتباه فـي أن تلك 
المعامـالت تجـري بأموال متحصلة من جريمة أو أموال 
مرتبطـة أو لها عالقـة بها أو يمكن اسـتعمالها للقيام 

بعمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب.

ثاني¥: إصدار مؤشرات االشتباه

قامت الوحدة بوضع مؤشـرات اشـتباه تساعد الجهات 
المخطـرة في رصـد المعامالت المشـبوهة. وتم وضع 
المؤشـرات بحسـب كل جهة مخطرة حيث أن السـياق 
الـذي تحصـل فيـه المعاملة يختلف من مجـال إلى آخر 

ا�قراض.  •

التأجير التمويلي.  •

خدمات تحويل النقد أو القيمة.  •

إصـدار وإدارة وسـائل الدفـع (مثـل بطاقـات االئتمـان  •
والتأجيـر السـياحية  والشـيكات  الخصـم  وبطاقـات   
التمويلـــي وأوامـــر الدفـــع والحـــواالت المصرفيـــة   

والنقود االلكترونية).  

الضمانات وااللتزامات المالية.  •
التداول في:  •

أدوات الســوق النقــدي بمــا فــي ذلك الشــيكات   -  
والكمبياالت وشهادات ا�يداع.   

النقد ا�جنبي.  -  

الفائــدة وســعر  الصــرف  ســعر  مؤشــرات  أدوات   -  
والمؤشرات المالية.   

ا�وراق المالية القابلة للتداول والمشتقات المالية.  -  

العقود المستقبلية للسلع ا�ساسية.  -  

معامالت القطع ا�جنبي.  •
وتقديــم الماليــة  ا�وراق  إصــدار  فــي  المشــاركة   •

الخدمات المالية المتعلقة بهذه ا�صدارات.  

إدارة المحافظ الفردية والجماعية.  •
حفظ وإدارة النقد أو ا�وراق المالية الســائلة نيابة عن  •

وبالتالي تختلف تعامالت الجهات والمعامالت التي يقومون بها. 

ثالث¥: تدريب الموظفين

تقـوم الوحـدة بتنظيـم برامج تدريبية وورشـات عمل وتشـارك فيهـا، إذ يضم مقر الوحـدة قاعة تدريب 
مجهزة يتم فيها تدريب العاملين في الوحدة والجهات المختصة.

رابع¥: مقر أمن للوحدة

تواكـب الوحـدة آخـر المتطلبات فيما يتعلق بمعايير ا�من والسـالمة، حيث تم توفيـر مقر آمن للوحدة 
مجهـز وفـق أفضـل المعايير الفنيـة والتقنية لوحدات التحريـات المالية. كما تم تجهيـز المبنى بأجهزة 

ا�من والسالمة.

القوانين التي تخص وحدة التحريات المالية الكويتية

1- قانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل ا�موال وتمويل ا�رهاب.

2- قرار وزاري رقم (37) لسنة 2013 بشأن الالئحة التنفيذية للقانون رقم (106).

3-  قرار مجلس الوزراء رقم (1532) لسنة 2013 بشأن وحدة التحريات المالية الكويتية.
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نشاة الوحدة

نصـت المـادة (16) مـن القانون رقم (106) لسـنة 2013 
وتعديالتـه فـي شـأن مكافحة غسـل  ا�مـوال وتمويل 
التحريـات  "وحـدة  إنشـاء وحـدة تسـمى  ا�رهـاب علـى 
المالية الكويتية" تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة، 
وتعمـل بوصفهـا الجهـة المسـؤولة عـن تلقـي وطلب 
وتحليـل وإحالـة المعلومـات المتعلقـة بمـا يشـتبه أن 
تكـون عائدات متحصلة من جريمة أو أموال مرتبطة أو 
لهـا عالقـة بهـا أو يمكـن اسـتعمالها للقيـام بعمليات 
هـذا  �حـكام  وفقـ¥  ا�رهـاب  تمويـل  أو  أمـوال  غسـل 

القانون.

كمـا أوكل القانـون (106) لمجلـس الـوزراء بإصدار-بنـاء 
علـى عـرض وزير المالية-قرار تشـكيل الوحـدة وتحديد 
تبعيتهـا وتنظيـم أعمالهـا ومواردهـا. وقـد صـدر عـن 
مجلـس الوزراء القرار (1532) حيـث نصت المادة (2) منه 
علـى أنه "تشـكل وحدة التحريـات الماليـة الكويتية من 
الموظفيـن  مـن  كاف  وعـدد  نائـب  لـه  يكـون  رئيـس، 
والخبراء في التخصصات المختلفة من مختلف الفئات 
والدرجـات. ويعيـن رئيـس الوحـدة ونائبـه بمرسـوم بنـاء 
علـى ترشـيح وزير الماليـة وبعد موافقة مجلـس الوزراء، 

لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة".

مهمة الوحدة

مهمـة وحـدة التحريـات الماليـة الكويتية هـي الحفاظ 
دولـة  فـي  والمالـي  المصرفـي  القطـاع  نزاهـة  علـى 
الكويـت وحمايتـه من جريمة غسـل ا�مـوال والجرائم 
ا�صلية المرتبطة بها وجريمة تمويل ا�رهاب وذلك من 
خـالل االلتـزام بالمعاييـر الدوليـة والتعـاون الفعـال مع 
الجهـات المختصـة لتحقيـق السـالم وا�مـن الوطنـي 

والدولي.

نشاط وحدة التحريات المالية الكويتية

أوًال: المهام ا�ساسية

بوصفهـا  الكويتيـة"  الماليـة  التحريـات  "وحـدة  تعمـل 
الجهـة المسـؤولة عـن تلقـي وطلـب وتحليـل وإحالـة 
عائـدات  تكـون  أن  يشـتبه  بمـا  المتعلقـة  المعلومـات 

متحصلة من جريمة أو أموال مرتبطة أو لها عالقة بها 
أو يمكـن اسـتعمالها للقيـام بعمليات غسـل أمـوال أو 
تمويل ا�رهاب وفق¥ �حكام القانون رقم (106) لسنة 

.2013

وبالتالـي يمكـن حصـر مهـام الوحـدة ا�ساسـية بأربـع 
مهام التلقي، الطلب، التحليل، وا�حالة.

1ـ التلقي

تتلقى الوحدة معلومات متعلقة بما يشتبه:

عائدات متحصلة من جريمة.  >

أو أموال مرتبطة أو لها عالقة بها أو يمكن استعمالها  >
للقيام بعمليات غسل أموال.  

أو أموال مرتبطة أو لها عالقة بها أو يمكن استعمالها  >
للقيام بعمليات تمويل إرهاب.  

وحـدد القانـون (106) الجهـات الملزمـة با�خطـار وهي 
الماليـة  غيـر  والمهـن  وا�عمـال  الماليـة  المؤسسـات 
المحـددة. وقد عـرف القانـون (106) المؤسسـة المالية 
بـأي شـخص يمـارس عمـًال تجاريـ¥ أو أكثـر من ا�نشـطة 
والعمليـات التاليـة لصالح أحد العمـالء أو نيابة عنه على 

النحو التالي:

قبول ودائع وغيرها من ا�موال القابلة للرد من  •
الجمهور، بما في ذلك المصارف الخاصة.  

أشخاص آخرين.  

إبــرام عقــود التأمين على الحيــاة وغيرها مــن أنواع  •
التأمين المتعلقة باالستثمار بصفته مؤمن أو وسيط  

لعقد التأمين.  

اســتثمار ا�مــوال أو إدارتهــا أو تشــغيلها نيابــة عــن  •
أشخاص آخرين.  

الالئحــة تحددهــا  أخــرى  معامــالت  أو  أنشــطة  أي   •
التنفيذية لهذا القانون.  

الماليـة  المؤسسـات  التنفيذيـة  الالئحـة  حـددت  وقـد 
العاملـة في الكويـت بالتالي: البنوك، شـركات الصرافة 
ومؤسسـات  التأميـن،  وشـركات  التمويـل،  وشـركات 
والوسـطاء،  الـوكالء  االسـتثمار،  شـركات  الصرافـة، 
الوسـاطة  شـركات  الماليـة،  ا�وراق  تـداول  شـركات 
والصناديـق  ا�صـول،  ومـدراء  والمؤمنيـن،  الماليـة، 

المشتركة وأمناء الحفظ. 

كمـا حـدد القانـون (106) ا�عمـال والمهـن غيـر المالية 
بالتالـي: سماسـرة العقـارات، تجـار المعـادن  المحـددة 
والمهنيـون  والمحامـون  الكريمـة،  وا�حجـار  الثمينـة 
المسـتقلون  والمحاسـبون  المسـتقلون  القانونيـون 
القيـام  أو  تنفيـذ  أو  بإعـداد  قيامهـم  لـدى  وذلـك 
بمعامـالت لصالـح عمـالء فيما يتعلق بأي من ا�نشـطة 
التاليـة: شـراء أو بيـع العقـارات، إدارة أمـوال العميـل بمـا 
فيها أوراقه المالية أو حسـاباته المصرفية أو ممتلكاته 

ا�خرى، تأسـيس أو تشـغيل أو إدارة أشـخاص اعتبارية أو 
ترتيبـات قانونية وتنظيـم االكتتابات المتعلقـة بها، بيع 
أو شـراء الشركات، وجهات تقديم الخدمات للشركات 

والصناديق االستئمانية في حاالت محددة.

ويقـع ا�لـزام با�خطار على جميع المؤسسـات المالية 
تأخيـر  دون  المحـددة  الماليـة  غيـر  والمهـن  وا�عمـال 
وذلـك فيمـا يتعلـق بـأي معاملـة أو أي محاولـة �جـراء 
أو  اشـتبهت  إذا  قيمتهـا،  عـن  النظـر  بصـرف  المعاملـة 
توافـرت دالئـل كافيـة لالشـتباه فـي أن تلـك المعاملـة 
تجـري بأمـوال متحصلة من جريمـة أو أموال مرتبطة أو 
لهـا عالقـة بهـا أو يمكـن اسـتعمالها للقيـام بعمليات 
غسـل أمـوال أو تمويـل إرهاب. وقـد نص القانـون (106) 
فـي المـادة (12) الفقـرة الثانية على اسـتثناء المحامين 
وغيرهـم مـن أصحـاب المهـن القانونيـة والمحاسـبين 
المسـتقلين مـن االلتـزام با�خطار عن معاملـة إذا كان 
بتلـك  المتعلقـة  المعلومـات  علـى  الحصـول  تـم  قـد 
المعاملـة فـي الظـروف التـي يخضعـون فيها للسـرية 
المهنيـة. وقد وضعت الوحدة مؤشـرات لالشـتباه لكل 
جهـة وتـم نشـرها علـى الموقـع االلكترونـي للوحـدة، 
عامـة،  مؤشـرات  بيـن  المؤشـرات  هـذه  وتنقسـم 
ومؤشـرات محـددة ومؤشـرات خاصة بتمويـل ا�رهاب. 
وقد أشـارت المادة (16) من الالئحة التنفيذية بأن تلتزم 
الماليـة  غيـر  والمهـن  وا�عمـال  الماليـة  المؤسسـات 
التـي  والنمـاذج  بالوسـائل  الوحـدة  بإخطـار  المحـددة 
تحددها الوحدة، وذلك خالل يومي عمل كحد أقصى. 

2 ـ الطلب

تتمتـع الوحـدة، فيمـا يتعلـق بـأي معلومـات تكـون قد 
حصلـت عليها وفقا لوظائفهـا، بصالحية الحصول من 
أي شـخص خاضـع اللتـزام ا�بـالغ المنصـوص عليه في 
معلومـات  أيـة  علـى   ،(106) القانـون  مـن   (12) المـادة 
يتـم  أنهـا ضروريـة �داء مهامهـا بحيـث  تـرى  إضافيـة 
تقديـم المعلومات المطلوبة خالل المدة الزمنية التي 
الالئحـة  مـن   (16) المـادة  وأضافـت  الوحـدة.  تقررهـا 
التنفيذية بوجوب التزام الجهات الخاضعة بتقديم أية 
معلومـات ذات صلـة أو نسـخ للمسـتندات أو الوثائـق أي¥ 
مـن  تتلقـاه  طلـب  علـى  بنـاء  تخزينهـا  طريقـة  كانـت 

الوحدة.

معلومـات  أو  تقريـر  بـأي  يتعلـق  فيمـا  أيضـ¥  وللوحـدة 
تتلقاها، الحق في الحصول على أي معلومات ترى أنها 
ضروريـة �داء مهامهـا من الجهـات المختصة وأجهزة 

الدولة.

3 ـ التحليل

تقوم الوحدة بعملية تحليـــل فني للمعلومات التي 
تتلقاهـــا بهـــدف ترجمـــة هـــذه المعلومـــات التـــي 
إلى  الوحـــدة  تلقتهـــا  التـــي  ا�خطـــارات  تتضمنهـــا 
المعلومـــات  معلومـــات ذات قيمـــة وربـــط كافـــة 
للوصول إلى نتيجة حول وجود مؤشـــرات اشتباه في 
ا�خطـــار وبنـــاء فرضيـــة بشـــأن طبيعـــة المعامالت 

المشـــبوهة مما يمكن المحلـــل من التوصل إلى رأي 
بشـــأن جدَية المقـــدم من عدمـــه، ورفـــع التوصية 

التنفيذية.  اللجنة  إلى  المناسبة 

4 ـ ا�حالة

نصـــت المادة (19) مـــن القانون (106)بأنـــه للوحدة 
إذا توافـــرت لهـــا دالئـــل معقولة لالشـــتباه في أن 
ا�مـــوال متحصلة من جريمة أو أمـــوال مرتبطة أو 
لهـــا عالقة أو يمكن اســـتعمالها للقيـــام بعمليات 
العامة  النيابة  إبـــالغ  إرهاب  تمويل  أو  أموال  غســـل 
إلـــى  الصلـــة  ذات  المعلومـــات  إحالـــة  وكذلـــك 

المختصة. الجهات 

ثاني : المهام ا�خرى

تتمتـع الوحـدة بمهـام أخـرى منحـت لهـا لتمكنها من 
إتمام مهامها ا�ساسية التي حددها القانون (106). 

1 ـ تبـــادل المعلومـــات مـــع الوحـــدات النظيرة نصت 
المادة (19) من القانون (106) على أنه يجوز للوحدة أن 
تتيح معلومـــات �ي جهة أجنبية إمـــا تلقائي¥ أو عندما 
يطلب منها بنـــاء على اتفاق معاملـــة بالمثل أو اتفاق 

متبادل على أساس ترتيبات تعاون تدخل فيها الوحدة 
مع تلك الجهة. وتتم عملية التعاون الدولي بواســـطة 
آلية تبادل المعلومـــات الخاصة من حيث طلب وتلقي 
المعلومات مع الوحدات النظيرة وذلك وفق¥ لسلسلة 
من ا�جـــراءات المســـتقرة وتطبيق¥ لمبـــادئ منظمة 
مجموعـــة ايجمونت لوحدات التحريـــات المالية والتي 

أقرتها الوحدة.

2 ـ تحديد البالد عالية المخاطر

نصـت المـادة (17) من القانـون (106) بأن تقوم الوحدة 
والتدابيـر  المخاطـر  عاليـة  تعتبـر  التـي  البـالد  بتحديـد 
الواجـب اتخاذهـا تجاههـا. وقـد قامت الوحـدة بإصدار 
ت  ت  (و  التعميـم  الخصـوص  هـذا  فـي  تعميميـن 
/2014/2) المعـدل بالتعميـم رقـم  (و ت ت /2015/2) 
والـذي تدعـو فيه الوحدة المؤسسـات المالية وا�عمال 
فـي  الحيطـة  إلـى  المحـددة  الماليـة  غيـر  والمهـن 
تعامالتهـا مـع الـدول عاليـة المخاطـر وغيـر المتعاونـة 

ووضع تدابير مناسبة لدى التعامل مع تلك الدول.

3 ـ أمانة سر اللجنة

تقـوم  بـأن  التنفيذيـة  الالئحـة  مـن   (25) المـادة  تنـص 
الوحـدة بمهـام أمانـة سـر اللجنـة الوطنيـة لمكافحـة 
إطـار  فـي  المنشـأة  ا�رهـاب  وتمويـل  ا�مـوال  غسـل 
والتـي تتعلـق   (106) (24) مـن القانـون  أحـكام المـادة 
بالتعـاون والتنسـيق الوطنـي فـي مجـال وضـع وتنفيـذ 

سياسـات وأنشـطة لمكافحـة غسـل ا�مـوال وتمويـل 
ا�رهاب وتمويل انتشـار أسـلحة الدمار الشامل، إذ نصت 
لجنـة  تنشـئ  بـأن  التنفيذيـة  الالئحـة  مـن   (19) المـادة 
ا�مـوال  غسـل  لمكافحـة  الوطنيـة  "اللجنـة  تسـمى 

وتمويل ا�رهاب. 

أهم انجازات وحدة التحريات المالية الكويتية

أوًال: إعداد نماذج ا�خطار

قامـت الوحـدة بإعـداد نمـاذج إخطـار عـن المعامـالت 
المؤسسـات  قبـل  مـن  اسـتخدامها  يتـم  المشـبوهة 
الماليـة والمهـن غير الماليـة المحددة لموافـاة الوحدة 
تلتـزم  حيـث  المشـبوهة،  المعامـالت  عـن  بمعلومـات 
الماليـة  غيـر  والمهـن  وا�عمـال  الماليـة  المؤسسـات 
المحـددة بإخطـار الوحدة دون تأخير بـأي معاملة أو أي 
محاولـة �جـراء المعاملـة بصرف النظر عـن قيمتها، إذا 
اشـتبهت أو توافـرت دالئـل كافية لالشـتباه فـي أن تلك 
المعامـالت تجـري بأموال متحصلة من جريمة أو أموال 
مرتبطـة أو لها عالقـة بها أو يمكن اسـتعمالها للقيام 

بعمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب.

ثاني¥: إصدار مؤشرات االشتباه

قامت الوحدة بوضع مؤشـرات اشـتباه تساعد الجهات 
المخطـرة في رصـد المعامالت المشـبوهة. وتم وضع 
المؤشـرات بحسـب كل جهة مخطرة حيث أن السـياق 
الـذي تحصـل فيـه المعاملة يختلف من مجـال إلى آخر 

ا�قراض.  •

التأجير التمويلي.  •

خدمات تحويل النقد أو القيمة.  •

إصـدار وإدارة وسـائل الدفـع (مثـل بطاقـات االئتمـان  •
والتأجيـر السـياحية  والشـيكات  الخصـم  وبطاقـات   
التمويلـــي وأوامـــر الدفـــع والحـــواالت المصرفيـــة   

والنقود االلكترونية).  

الضمانات وااللتزامات المالية.  •
التداول في:  •

أدوات الســوق النقــدي بمــا فــي ذلك الشــيكات   -  
والكمبياالت وشهادات ا�يداع.   

النقد ا�جنبي.  -  

الفائــدة وســعر  الصــرف  ســعر  مؤشــرات  أدوات   -  
والمؤشرات المالية.   

ا�وراق المالية القابلة للتداول والمشتقات المالية.  -  

العقود المستقبلية للسلع ا�ساسية.  -  

معامالت القطع ا�جنبي.  •
وتقديــم الماليــة  ا�وراق  إصــدار  فــي  المشــاركة   •

الخدمات المالية المتعلقة بهذه ا�صدارات.  

إدارة المحافظ الفردية والجماعية.  •
حفظ وإدارة النقد أو ا�وراق المالية الســائلة نيابة عن  •

وبالتالي تختلف تعامالت الجهات والمعامالت التي يقومون بها. 

ثالث¥: تدريب الموظفين

تقـوم الوحـدة بتنظيـم برامج تدريبية وورشـات عمل وتشـارك فيهـا، إذ يضم مقر الوحـدة قاعة تدريب 
مجهزة يتم فيها تدريب العاملين في الوحدة والجهات المختصة.

رابع¥: مقر أمن للوحدة

تواكـب الوحـدة آخـر المتطلبات فيما يتعلق بمعايير ا�من والسـالمة، حيث تم توفيـر مقر آمن للوحدة 
مجهـز وفـق أفضـل المعايير الفنيـة والتقنية لوحدات التحريـات المالية. كما تم تجهيـز المبنى بأجهزة 

ا�من والسالمة.
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